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 Reports  زارشھاگ

  

 منتشر شده در يونگه ولت
  راينھارد الوترباخ:يسندهنو
   حميد علوی:رگردانب

 ٢٠٢٢ جون ١٨

 .شود  به اوکراين دزديده می» مردمی«چگونه کمک ھای 
 جنگ در اوکراين

اختالس شده و به صورت خصوصی فروخته شده » کمک ھای بشردوستانه«ًظاھرا بخش قابل توجھی از : اوکراين

  .است

 
جليقه ھای : يک کاالی بسيار ويژه داشتند» اپيسنر«در ماه مه، فروشگاه ھای زنجيره ای کاالھا و وسايل فنی اوکراينی 

مبلغ قابل توجھی با توجه به درآمد و استانداردھای .  يورو۴٠٠قيمت ھر کدام معادل ضد گلوله و ضد ترکش به 

 جليقه ھا، شرکتی در لويو در غرب اوکراين، آنھا را در وب ۀی به وجود آمد زيرا سازندئخالصه يک رسوا. اوکراين

ه بود کاال را تشخيص داد و ی کشف کرد و از روی پارچه و بارکد که ھنوز قابل مشاھدئسايت اين فروشگاه زنجيره 

  .زنگ خطر را به صدا درآورد

ی چرکاسی فروخته است که به نوبه خود قرار بود جليقه ھا را به ئ منطقه ۀمعلوم شد که شرکت لويو جليقه ھا را به ادار

برای «ال را ول اين کاؤبا اين حال، مقام مس. کند» تقسيم«عنوان بخشی از يک کمپين روابط عمومی بين ارتش اوکراين 

. ونتو، که متعلق به يکی از اعضای پارلمان منطقه است، فرستاد» وبھلسترد«به شرکت مبلمان » نگھداری موقت

ًی ديگری که ادعا می شود ظاھرا شبيه ھم بودند از آنجا به ارتش تحويل داده شد که طبعائکاالھا  ادعا می شود اين کار ً

ی کاالھا و وسايل ئاصلی از شرکت ونتو ھم سر از فروشگاه ھای زنجيره جليقه ھای . بوده است» خطای انسانی«يک 
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 مجلس است و ديگری ۀکه يکی نمايند –البته اينھا ھم متعلق به يک زوج متاھل ھستند . فنی اوکراينی اپيسنر درآورد

  .عضو شورای شھر کيف است

 که در ھفته ھای اول آغاز جنگ قصد داشتند کاال ولندیپبنابراين بوی گند کل ماجرا ھمه جا را گرفته است، داوطلبان 

ه ارتش و مردم برساند به پورتال خبری اوکوپرس چنين گزارش می دھند که تالش برای باال کشيدن ھای امدادی را ب

کاالھای کمکی از ھمان مرز در اوکراين آغاز می شود برای نمونه يک مرزبان اوکراينی که به طرف شما می آيد و 

رود روی کيفيت آنھا آزمايشاتی انجام دھد و يا  گويد که می زند و می  ضد گلوله را زير بغل خود میۀيقچندين جل

 .گويد ديگر بس است اجناس اينجا بگذاريد و شما برگرديد بقيه کارھا را ما می کنيم مرزبان ديگری که می

، اليحه ای به مجلس چ مار١٣در . رھبری سياسی کشور می داند که مشکل اين گونه اختالس ھا چقدر عمومی است

ريل به تصويب رسيد، اما پااين قانون در . شدت افزايش می دھدارائه شد که مجازات اختالس در کمک ھای مالی را ب

خود را به مديريت شھری اسميال در » داوطلبان«به عنوان مثال، . ًظاھرا از آن زمان تاکنون اتفاق خاصی نيفتاده است

ی را برای رساندن به دست ئ کنسرو گوشت اھدا٢٠٠٠رفی کردند، که از اداره درخواست کردند تا  چرکاسی معۀمنطق

  . جنگ در اختيار آنھا قرار دھدۀسربازان در جبھ

 ھای گوشت در اختيار داوطلبان قرار گرفت و آنھا به جبھه ھم رسيدند اما برای ھر کنسرو گوشت داوطلبان وکنسر

  !ورو شدندخواستار دريافت سه و نيم ي

 در ۀبه جبھ«ی را ئخواھد کاالھای اھدا ، زنی گزارش داد که میولندپدر يکی ديگر از مراکز توزيع کاالھای امدادی از 

يک . دونتسک تصرف شده بود» جمھوری خلق«ھا قبل توسط واحدھای  اگرچه شھر از مدت –برساند » ولونواخا

 يک فرد ناشناس ھنگام توقف برای بنزين زدن به او نزديک شد و  به اوکو پرس گفت که چگونهولندیپداوطلب کمک 

 مردمی ۀاز او پرسيد آيا چيزی برای فروش دارد او در پاسخ اين فرد ناشناس گفت که خير اينا ھمه کمک ھای داوطلبان

  .است و فرد ناشناس در جواب گفت اين که اصال مھم نيست

 آشکار در صندوق عقب ًی مردمی از کشورھای غربی به شکل کامالئا کاالھای اھدولندپدر شھر مرزی اوکراين با

  .رسد ماشين ھا به فروش می

ًشود که قبال اثری  ی پيدا میئی در مغازه ھای روستائی مارک دار به طور معجزه آسائ ريونه ماکارونی ايتالياۀدر منطق

ی از ايتاليا را به ئلی پنج آمبوالنس مستعمل اھدادر چرنيتسی، بوکوينا مدير کلينيک مح. ی ديده نشده بودئاز چنين کاالھا

ی از فنالند ئی در تالش برای فروش مينی بوس ھای اھدائ منطقه ۀدر لويو، يکی از مقامات ادار. حساب خود فروخت

 .است) صدا(ھلوس » اصالح محور«و » غرب گرا«اين فرد يک سياستمدار عضو حزب . دستگير شد

اين فقط در مورد سربازانی نيست که سعی می کنند . يز از خطر اختالس مستثنی نيستندًظاھرا حتی تجھيزات نظامی ن

 نيويورک تايمز گزارش داد که ۀچند ھفته پيش، روزنام. يک کالشينکف يا چند نارنجک دستی را تبديل به پول نقد کنند

  . از رسيدن به اوکراين خواھد افتادمريکا نمی داند چه اتفاقی برای محموله ھای تسليحاتی اين کشور پسارھبری ارتش 

اورسوال فون در الين، رئيس کميسيون . ی در اوکراين سروکار داردئغرب آشکارا می داند که با چه نوع کالھبردار ھا

 ۀ اروپا، ادامۀتر از سوی اتحادي ھای فشرده لو گذشته به ولوديمير زلنسکی گفت که بدون کنترۀ اروپا، آخر ھفتۀاتحادي

کی گوشزد کرده است که ھر چه باشد اينجا پول زيادی سفون در الين به زلن. ھای بيشتر دشوار خواھد بود ارسال کمک

 .در جريان است

 

 


